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IDIOT Styrelsemöte nr 8  
Protokoll fört av Emelie Bylin

§1 Öppnande  
 

Mötet öppnas av styrelseordförande Amanda Svensson.

Närvarande  
Emelie Bylin  
Amanda Svensson  
Ellinor Englundh  
Ina Gryting  
Petter Tillberg  
Jonathan Fenelius  
Victor Wetterlind  
Dennis Bach  
 

§2   Sekreterare  
 

Emelie Bylin  

§3   Protokolljusterare 
Ellinor Englundh väljs till protokolljusterare.  

§4   Föredragningslista 
Föredragningslistan godkännes med följande ändringar/tillägg i föredragningslistan.

   §5 Protokoll

5.1 Föreningsstyrelse, föregående protokoll, bilaga(tidigare utskickad) 
Det föregående mötesprotokollet har lästs igenom och justerats av protokolljusterare 

samt ordförande. 
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§6   Information  
 

6.1  Ordföranden informerar, muntlig rapport  

 Föreningsmässan kommer äga rum Onsdag 13 september utanför Aula Magna under 

 lunchtid. Jonathan tar på sig ansvaret att representera IDIOT.  

 

6.2  Utskotten informerar, muntlig rapport  

 Ingen ny information.  

   Information från utbildningsutskottet 

 Ingen ny information.  

   Information från PR-utskottet 

 Ingen ny information.  

   Information från webbansvarig  

 Ingen ny information.  

   Information från ekonomiansvarig  

 De som lagt ut pengar för nollningen ska lämna in kvittona till Victor. Victor skriver 

 ut en påminnelse i nollekommité-gruppen om att fadderavgiften måste betalas in. 

   Information från socialansvariga  

 Ingen ny information.  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§7   Uppföljning  

§8   Beslutsärenden  
 

8.1  Nollefrid  

Nollefriden är bruten inom föreningen under sista kvällen på nollningen. Eftersom 

att nollningen nu är över är styrelsen eniga om att inte agera på detta då ingen tog sig 

illa till mods.  

§9   Diskussionsärenden  
 

9.1  Amanda lämnar ordförandeposten  

 Amanda väljer att lämna ordförandeposten. Därför behöver vi samla ihop föreningen 

 till ett föreningsmöte för att rösta fram en ny ordförande, alternativt besluta om att 

 flytta om poster inom styrelsen. Mötet kräver 2 veckors framförhållning och kommer 

 därför äga rum Tisdag den 26 september  kl 17.00. I samband med detta kommer 

 även resten av styrelsen presenteras för de nya medlemmarna så att de får en  

 förståelse för vad vi jobbar med inom föreningen.    

 

9.2  Sammanfattning nollningen  

 Trots mycket sjukdom under nollningsveckorna har det varit en bra start för både  

 faddrar och nollor. Det behövs alltid bättre uppslutning av både faddrar och nollor 

 och det kommer behövas en bättre struktur till senare år av vilka som kommer dyka 

 upp eller inte. Vissa dagar var det bättre uppslutning bland faddrarna än vad det var 

 nollor.  Generalerna skriver en sammanfattning om hur de tycker det har gått (för-  
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 och nackdelar) och hur det kan förbättras i framtiden. Detta kommer då kunna  

  

   underlätta för de som tar över till nästa års nollning. Det krävs också en utvärdering 

 från nollor och faddrar om hur nollningen såg ut och hur den kan förbättras.  

 Nu planeras en finsittning Lördagen den 23 september för att tacka av nollorna.  

 Petter har kontakt med Tempel och kan se till att vi får vara där och få en trerätters 

 middag. Detta skulle då kosta ca 240 kr per person. Styrelsen kan tänka sig att gå in 

 med ca 5000 kr för andra utgifter. Ellinor tar på sig ansvaret att få ihop ett utskott  

 som kan ansvara för t.ex. spex, tal och aktiviteter under kvällen. Amanda ansvarar 

 för att gå ut med olika nomineringar där faddrar kan rösta på vilka nollor som ska få 

 pris.  

     
 

§10   Nästa föreningsstyrelsesammanträde 
Torsdag, 21 september.  

§11 Uppföljning av sammanträdet 

§12   Avslutande  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Vid protokoll 

Emelie Bylin

(Namn sekreterare)

Justerat av

Amanda Svensson Ellinor Englundh

(Namn mötesordförande ) (Namn protokolljusterare)
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